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BIBLICKÝ VERŠ NA MĚSÍC ŘÍJEN:
Žalm 67 je vděčnou písní za úrodu, za plody země.  
„Země vydala plody, Bůh nám žehná, Bůh náš.“

Sestry a bratři, 
dění kolem nás se odehrává tak rychle, že máme kolikrát pocit, že nám život utíká 
mezi prsty. Stačíme v tom kolotoči vnímat dary, které pro nás Stvořitel přichystal? 
Nedávno jeden z autorů našeho časopisu zaznamenal věc zcela příhodnou: ani ti, co 
sledují třpytivou obrazovku svého mobilu a prochází zde příspěvky na sociální síti 
a vidí jich za den tisíce, toho vlastně za ty zlomky sekund moc nevidí. A uniká jim 
daleko více, nejen ve virtuální realitě... 
Zkuste po přečtení tohoto úvodníku zavřít oči a chvíli popřemýšlet třeba o tom, za co 
právě vy jste momentálně nejvíce rádi, tak jako se o to pokusili respondenti naší an-
kety. A klidně popusťte tak jako oni uzdu vděčnosti… nic totiž není samozřejmé… 
Je dobré, že církve si na uvědomování a projevy vděčnosti našly konkrétní čas – a tím 
je období říjnových dnů. 
V tomto období slaví mnohé protestantské církve svátky díkůvzdání za úrodu a v řím-
skokatolické tradici připadá na 4. 10. svátek Františka z Assisi, patrona ekologie, 
muže, o němž se říká, že předběhl svou dobu o více než osm set let tím, jak si už 
tehdy uvědomoval cenu Božího stvoření. A tak je naše číslo takovou tečkou za tímto 
obdobím, která snad také přispěje k velkému díky. Záměrně jsme se přitom soustředili 
na témata radostná, přičemž fakt „narušenosti“ stvoření a s tím související ekologická 
a další krize jsou v pozadí. Spíše jsme se tedy zaměřili na to, že Bůh své počínání 
v knize Genesis označuje za velmi dobré. A že byl jeho nápad se stvořením velkorysý!  

Vaše sestra Klára

LITURGICKÝ KALENDÁŘ  
 17. – 21. NEDĚLE PO DUCHU SVATÉM

2. 10. Díkůvzdání za úrodu 18. 10. Svátek evangelisty Lukáše

28. 10. Den svobody, vyhlášení  
            nezávislosti ČSR, 104. výročí

31. 10.  Slavnost reformace,  
             505. výročí



Nejvyšší, všemohoucí, dobrý Pane, Tvé jsou chvály, sláva a čest a každé dobrořečení. 
Chválen buď, můj Pane, všemi svými tvory, zvláště pak bratrem Sluncem, který dává 
jasný den. Je krásný, mocně září. Vše to má od Tebe. 
Chválen buď, můj Pane, sestrou Lunou a hvězdami. Na obloze jsi je vytvořil jasné, 
vzácné a krásné. 
Chválen buď, můj Pane, bratrem větrem a vzduchem a mračny... Chválen buď, můj 
Pane, sestrou vodou. Je užitečná a pokorná a vzácná a cudná. 
Chválen buď, můj Pane, bratrem ohněm, jímž dáváš světlo do noci. Je krásný a veselý 
a mocný a silný. 
Chválen buď, můj Pane, naší matkou Zemí, který o nás pečuješ a nás živíš. Ze země 
dáváš vzrůst rozmanitým plodům, zeleným bylinám a barevným květinám. 
Chválen buď, můj Pane, těmi, kdo pro Tvou lásku odpouštějí a snášejí nemoci a utr-
pení; blahoslavení jsou, kdo činí mír, ti od Tebe, Nejvyšší, získají korunu. 
Chválen buď, můj Pane, naší sestrou tělesnou smrtí, jíž žádný žijící člověk nemůže 
uniknout... Blahoslavení jsou, kdo budou zastiženi při plnění Tvé nejsvatější vůle, 
jimž druhá smrt neuškodí. 
Chvalte a dobrořečte Pánu, děkujte Mu a služte Mu s velikou pokorou. Amen.

Bratr Jiří Nečas

DĚKOVNÁ MODLITBA

ZVEME VÁS V MĚSÍCI ŘÍJNU
NEDĚLE  DÍKŮVZDÁNÍ  ZA ÚRODU  2. 10. 2022 

První říjnová neděle je slavností poděkování za úrodu z našich polí, zahrad, sadů a vi-
nohradů. Jsou to plody Božího požehnání, naší práce a síly země. Díkůvzdání za úrodu 
prožijeme v neděli 2. 10. v 9:00 hodin u nás v Husově sboru, v dřevěném kostele 

v Blansku, ale i ve všech 
ostatních obcích. Prosím, 
kdo jste ochotni věnovat 
na díkůvzdání něco ze své 
úrody, přineste tyto dary 
s sebou na bohoslužby 
do kostela nebo na boho-
služby v dalších místech 
našich farností. 
Po bohoslužbách 
v Blansku jste srdečně 
zváni na posezení při 
nedělním čaji, kávě, 
popovídání si. 

Díkůvzdání L. P. 2022



Marcelka a Jirka Forstovi pro nás připravují skvělou dýňovou polévku a vše doplní 
dobrý burčák, který k tomuto času samozřejmě patří.

Těším se na vás. Váš farář Martin
KDY A KDE ZASTIHNETE BRATRA FARÁŘE?
Pokud potřebujete cokoliv vyřídit, zeptat se nebo domluvit s bratrem farářem Martinem 
Kopeckým, zastihnete jej před bohoslužbami a po nich v kostele, 
ÚŘEDNÍ HODINY ve farní kanceláři, tj. Rodkovského 5 v Blansku, jsou:

- každé pondělí od 16:00 do 18:30 hodin
- každý pátek od 16:00 do 17:15 hodin - nebo kdykoliv na telefonu 606 702 768

BIBLICKÉ HODINY V BLANSKU 
Připravujeme příjemná setkání nad hlubším poznáváním Bible a výkladem jejího 
svědectví pro náš současný život. Učíme se Bibli porozumět a číst v ní pro svůj život.
Biblické hodiny se konají každé úterý v 17:30 hodin v Blansku. 
Budeme společně číst a studovat biblickou knihu Numeri.
TÉMATA JEDNOTLIVÝCH VEČERŮ:
 1. Numeri 1-12 přehled úterý  4.10.2022
 2. Numeri 13-14 úterý 11.10.2022
Překonejte ostych a přijďte. Hodiny jsou vedeny opravdu záživně a fundovaně! Srdečně 
všechny zveme. Moderuje bratr ing. Jiří Rokos

NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI
Srdečně vás zveme, děti i rodiče, do jednotlivých skupinek klubů „Dobré zprávy“, tj. 
setkávání pro děti. Děti se tvořivou formou, vyráběním, zpíváním a hrou učí znát biblické 
příběhy a rozumět základům naší křesťanské kultury. Proč nedát svému dítěti tuto vnitřní 
výbavu do života? Srdečně Vás zveme. 

V BLANSKU mají děti své setkání každé ÚTERÝ v 16:30 hodin; 
V BOSKOVICÍCH mají děti své setkání každou STŘEDU v 15:00 hodin; 
V LYSICÍCH mají děti své setkání každou STŘEDU v 16:15 hodin.

Na případné podrobnosti se informujte u bratra faráře.
Náboženství vyučuje sestra Martina a bratr Martin

OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ VE VYŠKOVĚ
Připravujeme pro vás příjemná setkání nad různými otázkami, které si každý z nás kla-
deme. Rádi bychom nový cyklus otevřeli ve Vyškově. 
Bude se konat v sakristii našeho kostela – sboru na Masarykově náměstí 15 ve Vyškově.
Témata a dny biblických hodin budou včas ohlášeny při bohoslužbách.

Moderuje bratr ing. Jiří Rokos
JEDNÁNÍ RAD STARŠÍCH
V měsíci říjnu se sejdou rady starších na svém jednání:

- v pondělí 17. 10. v 18:30 hodin v Blansku
- v pondělí 24. 10. v 16:30 hodin ve Vyškově

Zveme k účasti.        Ing. Patrik Hanáček a Ing. Pavel Sedláček

 3. Numeri 20  úterý 18.10.2022
 4. Tématický večer úterý 25.10.2022



SETKÁVÁNÍ – PŘÍPRAVY DOSPĚLÝCH NA KŘEST V BLANSKU
Začínáme přípravy pro dospělé na křest, který přijmou v roce 2023 o Velikonocích. Další 
zájemci o křest dospělých ozvěte se. 
První přípravka bude v pátek 11. listopadu 2022 po bohoslužbách.

Tým přípravek: Martina, Robi, Alenka, Martin a Martin.

NEDĚLNÍ ČAJ NEBO KÁVA PO BOHOSLUŽBÁCH V BLANSKU
Každou neděli po bohoslužbách v Blansku vás všechny srdečně zveme na popovídání si 
o všem, co prožíváme, sdílíme jeden s druhým atd… Rádi pro vás připravujeme čaj, kávu 
a další dobroty! Zapojte se také.
Přijďte, každý je srdečně vítán.                MK
SETKÁVÁNÍ PRO SNOUBENCE V BLANSKU   Kdy budou?
První setkání s tématem: „Svatební obřad, jeho detailní představení se všemi alternati-
vami. Nad čím přemýšlet, vybrat si, atd. …“
bude v pátek 7.10. 2022 v 18:30 hodin 
Druhé setkání s tématem: „ O úředních formalitách pro platnost svatebního obřadu před 
úřady ČR, svatební slib, výběr čtení atd.“   
bude v pátek 14.10. 2022 v 18:30 hodin 
Třetí setkání s tématem: „Inspirace pro váš vztah aneb co si ujasnit před vstupem do 
manželství.“ bude v pátek 21.10. 2022 v 18:30 hodin 

Tým přípravek: Martina, Robi, Alenka, Martin a Martin.

FARNÍ SILVESTR BUDE V LISTOPADU 2022
Jako každý rok nás čeká v listopadu poslední farní den v roce. I letos jej připravujeme 
jako silvestr. Svět kolem nás slaví poslední den v roce – Silvestr 31. 12. každý rok, se 
vším všudy. My jako křesťané máme ještě jeden konec roku, tj. toho liturgického. Letos 
to bude týden před slavností Ježíše Krista Krále. 
Kde bude letos farní silvestr, to se dozvíte v listopadovém farním zpravodaji! Co však 
můžeme pro zdárný průběh setkání udělat už v říjnu? Pomalu budeme přijímat vaše 
příspěvky do TOMBOLY. Po každých bohoslužbách můžete předávat ve všech obcích 
dary, jimiž jste ochotni zpestřit naši tombolu. MK

PODĚKOVÁNÍ ZA NAŠI VLAST V PÁTEK 
28. ŘÍJNA L. P. 2022
Srdečně vás zveme v pátek 28. října 2022 v 17:30 hodin na večerní 
bohoslužby v Blansku v souvislosti se svátkem vzniku samostat-
ného Československa. Na závěr bohoslužeb budeme zpívat čtyři 
sloky naší hymny.   Na vás se těší farář Martin

UPOZORNĚNÍ PRO VÁS – tak jako minulé roky bude opět vydaný 
kalendář 2023 farností Blansko a Vyškov. Prosím, pamatujte na to a 
nekupujte si kalendář pro příští rok.  Kalendář vydáváme od roku 2009!



ÚVOD DO BIBLICKÝCH KNIH
––––   GENESIS   ––––

Genesis neboli první kniha Bible, označená též názvem První kniha Mojžíšova. Jde o jed-
nu a tutéž biblickou knihu, ale běžně narazíme na obě označení. Dělí se na dvě hlavní 
části: předvěk 1-11 a příběhy otců 12-50. Oba tyto oddíly Předvěk a Příběhy otců vznikly 
samostatně a byly spojeny až dodatečně. Příběhy otců zaujímají v Genesis nejvíce místa.

Základem izraelského vyznání víry bylo svědectví vysvobození z Egypta (Exodus). 
Příběhy v Genesi chtějí říci, co všechno tomu předcházelo.

Předvěk: 
1-11 netýká se jen jednoho lidu, 
        ale celého světa.
1-2 Hospodin stvořitel
3 dárce svobody – hřích
4 ochránce života – bratrovražda
6-9 soudce a zachránce
11 trest za pýchu

Předvěk – vyprávění mají formu pověstí. Postavy jsou typy, nikoli konkrétní lidé: muž 
a žena /2/, bratři /4/, spravedlivý (Noe) /6-8/, lidstvo /11/. Literární stavba Předvěku je 
zřejmá. Líčí počátek lidských dějin: stvoření člověka a jeho životního prostoru 2,4-25, 
přestoupení Božího slova a vyhnání z ráje /3/, první hřích člověka proti člověku /4/ a další 
vývoj lidstva, který končí slovy, že už tehdy lidé uctívali Hospodina. (4,26). Potopa ná-
sleduje po deseti generacích dlouhověkých – jde o hluboká přelom. V závěru dává Bůh 
záruku, že bude trvat řád stvoření. Přichází však nový hřích, prokletí Kenaana a Bůh se 
stává Bohem Šemovým. Předvěk končí roztříštěním lidstva do různých národů – což 
má být situace, kterou již pisatel a čtenář zná jako přítomnou realitu. Do tohoto pásma 
jsou vsazeny na rozhodující místa dva příbuzné teologické (kněžské) oddíly. Nejprve 
Zpráva o stvoření 1,1 -2,3 a Obnova země po potopě 9,1-17. Jsou to teologické výpovědi 
– v prvním oddíle dostává každé stvoření své místo a v druhém čteme nové podmínky 
po potopě. Další zvláštností jsou Genealogie: 5, 10, 11, kterou vedou od Adama přes 
Noeho až k Abrahamovi a obsahují i tabulku národů (10).
Stvoření:

Biblický pohled vznikl jako reakce na dobové (náboženské) představy. Stvoření bylo 
chápáno dosud jako výsledek plodivých sil božských pralátek nebo jako zápas Boha 
stvořitele s mocnostmi chaosu. Marduk stvoří svět z rozpolcené nestvůry Timat. Chrono-
logicky patří stvoření na začátek, ale víra začíná jinak – poznáním Boha, který se slitovává 
a pomáhá např. Deuteronomium 26,5-9.

Izraelské vyznání víry se vyvíjelo často jako protest a střet s tehdejšími představami, 
které přetváří a přeznačuje. Současně to byly texty, které žili v bohoslužbě – do starých 
textů bylo vsazeno vyznání o Hospodinově pomoci.
Nejde tedy o popis stvoření, ale o vyznání a dík za stvořitelský čin – srovnej Žalm 8, 104, 148.

Existují dvě zprávy o stvoření – starší 2, 4b-2, 25 – se nezabývá se stvořením ale uspo-
řádáním vztahů mezi stvořením . Vznikla v době, kdy se Izrael vyrovnával s kananejskými 

Příběhy otců: 12-50
12-50 Abraham – víra žije z Božího                 
          zaslíbení
21-26 Izák – kdo ustoupí, neprohrává
25-36 Jákob – ne lstí, ale milostí
37-50 Josef – i zlé musí sloužit 
          dobrým Božím plánům



kulty plodnosti. Ty používali magie a chtěli životodárné síly regulovat a ovládat. – časově 
asi 10–9. století. Bible naproti tomu mluví střízlivě o Boží svrchovanosti a závislosti 
člověka na Bohu, kterým nemůže nijak disponovat a ovládat jej. Člověku je vymezena 
oblast, kterou má na starost.

V kněžských kruzích vznikla druhá zpráva o stvoření Genesis 1, 1-2, 4a – v době, 
kdy Izrael byl v zajetí, chrám zbořen a Babyloňané na vrcholu moci. Odvážné svědectví 
o Hospodinově jedinosti, ON sám, jediný stojí na počátku, nikdo jiný. Pouhým slovem 
dává povstat světu, aby své dílo završil stvořením člověka. Všechno je závislé na Bohu 
a má mu sloužit. Vesmír je jako chrám včetně takových božstev, jako byly Slunce a Měsíc.

Cílem není povědět, jak vznikl svět, ale kdo je jeho původcem a jaký byl jeho záměr. 
Umožňuje však vědecké bádání, protože svět není sám božský, jsou to jen svítilny.

Ráj a vyhnání z něho, Genesis 3. kapitola
Bible se nevyhýbá bolestným a těžkým otázkám života. K nim patří otázka hříchu 

a viny. Nespekuluje se o původu zla, ale o jeho kořenech a důvodů, proč mu člověk tak 
snadno podléhá. Člověk je stvořen jako Boží partner – nikoli otrok. Je svobodný, odpo-
vědný, může a musí se rozhodovat. Darovanou svobodu však lze také zneužít.

Bible nemluví o ráji, ale o zahradě. Model – místo, o které člověk pečuje a kde pracuje. 
Bůh mu dává svobodu, kterou prověřuje strom vědění dobrého a zlého – symbol hranice, 
kterou člověk nemá překročit a kde má důvěřovat Bohu.

Příběh s hadem je podobenstvím, které ukazuje, jak dochází k selhání. Člověk měl nad 
všemi zvířaty panovat – dává jim jména -ale žena se nechá vlákat do diskuse, navazue 
vztah přes hranici, kterou Bůh vymezil. Hřích vychází z touhy být jako Bůh. Žena pak 
svádí toho, kterému měla být pomocí. Vše je porušeno. Lidé trvale ponesou důsledky 
svého selhání.

První vražda, Genesis 4. kapitola
Hřích působí jako lavina. Narození prvního syna má být návratem do ráje ( získala jsem 

muže, získala jsem Hospodina). Ale v plození návrat není. Neplodnost země nelze odstra-
nit ani rituálem a krví zabitého bratra. Cesta k Bohu a návrat jer možný jedině poslušností 
a odpuštěním a lítostí. Kain pak žije daleko od Hospodina, ale jeho život je chráněn.

Potopa 6-9
Pokud spojit božské a lidské je marný rodí se zrůdy. Bůh odnímá stvořitelský řád, 

který chrání život. Ale dříve dává lhůtu k záchraně – Noe nachází milost. Schrána – loď. 
K Noému se žel připojí jen zvířata a nejbližší rodina. Praoceán se opět spojí a Nebeské 
propasti jsou protrženy.

Je ve schráně je život. Bůh umožní nový počátek. Zachránění vystupují na pevni-
nu a staví oltář. Bůh se zaváže, že už nikdy podobnou věc nedopustí. Znamení Duhy. 
Podobný příběh známe z báje o Gilgamešovi. Biblická víra ji přetavila, přepracovala. 
Lidská neposlušnost ničí Boží řády a vyvolává chaos a zkázu, Boží věrnost život chrání 
a vysvobozuje i ze všeobecné zkázy.
Věž 11  Snaha udělat si jméno. Jednotná říše a moc. Výsledkem je nedorozumění. Pýcha 
se zhroutí. Příběh z doby, kdy Izraelci hleděli na pyšné věže a chrámy Babylóna. Tudy 
cesta nevede. Říše se brzy zhroutila.



II. Příběhy otců
Od 12. kapitoly začíná příběh Abrahamův. Je to nový začátek zásadního významu. 

Z obecných dějin lidstva se nyní vydělují dějiny jednoho lidu, jehož předkem je Abra-
ham. Jádrem vyprávění je zaslíbení požehnání, které se A. dostane a skrze něho i všem 
národům země. – odkaz na budoucí dějiny Izraele a lidstva. Proti kletbám předvěku, jsou 
tu postavena požehnání.

Abraham 12-25
Řada samostatných pověstí, která jsou s předchozími spojena jen obecně ( „ po těchto 

událostech 22,1). Závěr nepočítá s pokračováním. I zde jsou však určité celky: Příběhy 
Abraham a lot kapitoly 13,18,19). V prvních kapitolách je pětkrát klatba a pětkrát se ozve 
v Abrahamově příběhu příslib požehnání.

V tomto muži dostane požehnání celá země – domyšleno až k Ježíši Kristu. Proti davu,.. 
který staví věž, je tu jeden nepatrný muž, který slyší slovo Hospodinovo a poslechne. Bylo 
to silnější než všechna pouta kulturní a náboženská. Opustil domov.

Příběhy byly původně vázány na jednotlivá místa, předávaly se samostatně a ústně. 
Jednotlivé příběhy tvoří samostatné celky a vážou se často k určitým místům – Sichem, 
Betel – pochází z tradice jižních kmenů.

Dalším generacím připomínaly tyto příběhy Boží věrnost. Místa, kde Abraham žil 
jako host, stala se později součástí zaslíbené země. Skladbou jednotlivých příběhů bylo 
vystiženo kolísání víry a nezasloužená věrnost. Nezamlčují se nedostatky hrdinů víry.

Obětování Izáka – původně zdůvodnění, proč v Izraeli neexistují lidské oběti. Hospo-
din „vidí“ do srdce – vidí ochotu oběť přinést. Spokojí se zástupnou obětí, kterou sám 
připravil. Zařazením do pásma příběhů se z něho stává poslední zkouška. Nový zákon 
v tom dokonce vidí naději ve vzkříšení. Pozdější tradice spojí původně bezejmennou horu 
s horou Moria (2 Paralipomenon 3,1) v Jeruzalémě, kde jsou přinášeny oběti za všechen 
lid. Křesťané pak poznají v příběhu náznak obětování Božího syna.

Abraham nakonec koupí alespoň hrob a v něm pochová svou ženu a zajistí výběr vhodné 
ženy pro svého syna. – vše ovšem řídí sám Bůh.

Izák 26 nápadně stručné, nerozvedené závislé na abrahamovském příběhu ( studny). Ztrácí 
se ve stínu otce a syna. Příběhy se podobají příběhům jeho otce. Jde tedy v jeho stopách. 
Ve stáří je slepý, neví, co dělá, ale Bůh i v lidských zmatcích uskuteční svou vůli – to 
však neomlouvá lidské intriky a hřích.

Jákob 25 + 27-35
Už ne jednotlivá příběhy, ale jedno společné téma: spor s bratrem Ezauem a strýcem 

Lábanem. Vše je propojeno a navzájem na sebe odkazuje (věnec pověstí). Abrahamov-
ské příběhy mají každý samostatnou zvěst, vyprávění o Jákobovi dostávají smysl pouze 
ve větším celku. Nosnou funkci mají dvě boží zjevení v Betelu 28,10 a Penuelu 32,23. 
– obojí se odehrává v severním Izraeli, legitimuje tato posvátná místa severního Izraele.

Na Jákobovi máme poznat, že Boží vyvolení a požehnání je věc Boží milosti, svobody 
a nelze ho získat žádným způsobe, ani rodem ani podvodem, ani bojem. Bůh se nedá 
spoutat ani tím, co je běžné (Izák – prvorozený), ani tím, co je podlé (Rebeka – podvod).

Úskočné jednání projde tvrdou zkouškou vyhnanství, zklamání, úkladů. Teprve pro-



měněný Jákob se může vrátit a pozná, že sám nic nevybojuje – je v rukou Božích – bra-
trových.

Příběhy jsou řetězem jednotlivých událostí, ale ve větších celcích než u Abrahama. 
I zde příběhy vysvětlovaly památnost jednotlivých míst nebo zvyků.

Josef – předem koncipovaná a propracovaná novela, velkovyprávění. Téma moudrosti 
a vlády. Příběh je rovnou komponován jako jeden celek. Forma jako románu. Bůh tu jedná 
na rozdíl od předchozích příběhů nepřímo. Jeho tajemství je v nenápadné režii příběhů. 
I lidské nenávisti může Bůh využit ke svým cílům. ( „ vy jste zamýšleli zlo, Bůh ho však 
obrátil v dobro“).Vedle Josefa vystupuje výrazně podstava Judy. Nejstarší Ruben postupně 
selhává, nabízí jako výkupné jen své syny, ale Juda nabízí sám sebe. Juda tak vyjadřuje 
proměnu, ke které mezi bratry došlo.

Zajímavý je poměrně kladný poměr k Egyptu, Josef má za ženu dceru kněze. Ani 
Abraham se nebrání požehnání od Melchisedecha. Napětí vůči pohanství není ve staré 
vrstvě ještě konfrontační.

Silný důraz položen na rodinu. Rozklad rodiny působí katastrofu. Ale právě rodinou 
zapomenutý Josef se stává zachráncem egyptské říše. Nikoli magií nebo věštěním, ale 
rozumným jednáním. Neumí jen vykládat sny, ale také jednat moudře a prozíravě. Sen 
nebere jako neměnnou věštbu, ale výzvu k činu. Příběh líčí ideál odpovědného správce 
a moudrého vladaře. Byl formulován patrně v době Šalomounově, kdy se obzor Izraele 
rozšířil.

Kapitola 48 – požehnání spojuje příběhy Jákobovy a Josefovy a zařazuje Josefa do celku 
Jákobova příběhu. Při požehnání jde o přednostní postavení josefských kmenů, proti tomu 
v 49. kapitole zase příslib Judovi, díky odmítnutí prvních třech synů.

Jednotlivá vyprávění jsou spojena několika společnými prvky:
I. Zaslíbení spojuje abrahamovské a jákobovské vyprávění 13, 14-17; 28, 13-14

II. Jiné spojení jsou čtyři Boží řeči:
12, 1-3 příkaz odejít z Mezopotámie (Abrahamovi)
26, 1-3 zákaz cesty do Egypta ( Izákovi)
31, 11-13 příkaz odejít z Mezopotámie (Jákobovi)
46, 1-5 povzbuzení Jákobovi sestoupit do Egypta, ale s příslibem, že se vrátí

III. Zaslíbení potomstva: 12, 2; 46, 3; 21, 13 ,18
Příslib požehnání (Boží přítomnosti) 12, 2; 26, 3; 46, 4

Cesty praotců neustále směřují do země kenaanské a všechny odbočky do Mezopotámie 
či Egypta to ohrožují.

Tato vyprávění musela mít obrovský význam v době exilu – tj zajetí, kdy lidu dávala 
naději na návrat a zaslíbení, že tu je kvůli druhým národům

Tyto kompoziční prvky spojily vyprávění o Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi a Josefovi 
do jednoho do sebe uzavřeného celku. Jádrem Gn je kapitola 15, kde Abraham dostává 
zaslíbení potomstva – jako hvězd na nebi, má obsadit zemi a to vše je potvrzeno smlou-
vou. V 17. kapitole se objevuje obřízka jako znamení smlouvy – to je už kněžská vrstva 
zpracování včetně dalších kultických pokynů. Bratr Jiří



OSLAVA NAROZENIN
Jsem moc rád, že se nám podařilo uvést do života další možnost setkávání ve farnosti. 
Společnou oslavu narozenin. Skvělé. Jak to probíhá?

Oslavenec řekne dopředu bratru faráři Martinovi, že by rád spolu s ostatními 
oslavil svoje životní jubileum. Domluví se, kdy, co a jak.

Na úmysl Božího požehnání, síly, zdraví a Darů Ducha svatého pamatujeme při boho-
službách a proběhne oslava. Nebojte se, řekněte si.

Farář NEURČUJE, kdo bude oslavu mít, ale sám oslavenec si musí říci, nebo ně-
kdo za něj požádat!!! Prosím, pamatujme na to, aby nedošlo k nějakému zbytečnému 
nedorozumění. Díky za Vaši moudrost a prozíravost. Bratr Martin

ZMĚNA ČASU
V noci ze soboty 29. 10. 2022 na neděli 30. 10. 2022 se mění čas na středoevropský, to 
znamená, že v neděli ve 3:00 v noci se vrací čas na 2:00 hodiny a budeme mít o hodinu 
delší noc.

PROŽILI JSME
PRVNÍ ZÁŘIJOVÁ NEDĚLE L. P. 2022 
Na neděli  4. 9. 2022 jsme připravili tzv. „Požehnání do nového školního roku“. Bratr 
farář Martin všem na začátku školního roku požehnal dětem, studentům i učitelům a udělil 
osobní požehnání do nového školního roku. I někteří rodiče o požehnání poprosili, že 

je budou letos opravdu potřebovat…
Na první zářijovou neděli L. P. 2022 
si pro požehnání přišlo 36 dětí, 12 stu-
dentů, 19 učitelů při sedmi bohosluž-
bách, které byli v našich farnostech 
sloužené.
Díky za váš zájem o službu a podporu!

Bratr farář Martin

Požehnání dětem do nového školního 
roku ve Vyškově

DNY PAMÁTEK VE VYŠKOVĚ
Ve dnech 10. a 11. září proběhly v celé republice Dny památek – kulturního dědictví. Jako 
každý rok se v tyto dny otevřel i náš kostel po celé oba dny pro veřejnost. Lidé přicházeli, 
zajímali se především o pokračující opravy interiéru lodi kostela. Týden před tím byla 
restaurátorkami dokončena výmalba pravé zdi kostela. Je to replika původní výmalby 
z doby, kdy budova sloužila jako židovská synagoga.
V sobotu 10. září odpoledne zde proběhl koncert vážné hudby „Trio Campanula“ ve slo-
žení: soprán, flétna, varhany + žák ZUŠ na flétnu. Koncert byl velice pěkný, posluchači 
zaplnili kostel do posledního místečka. Zazněly skladby J. S. Bacha, L. v. Beethovena, 
J. Haydna a G. Mahlera.



V neděli proběhly 2 komentované prohlídky. 
I v ostatní dobu se návštěvníkům dostalo vý-
kladu o historii budovy, opravách a i zámě-
rech do budoucna. Též se lidé zajímali o naši 
husitskou církev, o její historii i rozdíly mezi 
církvemi.
Oba dny se vydařily, díky Bohu!

Lidka a Jiří Hadačovi

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ A UVEDENÍ 
DO KAZATELSKÉ SLUŽBY V NEDĚLI 

18. ZÁŘÍ L. P. 2022 V BLANSKU
Deštivá, ale krásná byla třetí zářijová neděle 
v blanenské náboženské obci. Pozvání do na-
šeho dřevěného kostela v Blansku přijal náš 
brněnský biskup Juraj Jordán Dovala. Při bo-
hoslužbách udělil svátost biřmování našim biř-
movancům. Připraveno přijmout tuto svátost 
bylo sedm sester a bratří, jako je sedmero darů Ducha Svatého. Bohužel během týdne dva 
onemocněli na covid-19. Biřmování přijalo nakonec pět věřících. Sestra ing. Martina Bul-
gurovská byla pověřena při bohoslužbách externí kazatelskou službou v našem společenství.
Svátost biřmování přijali sestry a bratři Ing. Ida Antonie Bogáňová, Ing. Martina Bulgu-
rovská, Ing. Patrik Hanáček, Mgr. Michal Ševčík a Ing. Robertto Bulgurovský. Ať Duch 
Svatý jemně vane jejich i našimi životy. Bratr biskup Juraj dostal od Zuzky Machorkové 
novou štolu, aby si na nás vzpomněl, když ji bude užívat.

S vděčností bratr farář Martin

Účinkující na koncertu  
ve vyškovském kostele

Martin, Michal, Robi, Ida, Patrik, Martinka, Juraj



PS: Téměř dvacet lidí z naší farnosti se v rozmanité službě podílelo na přípravě 
a průběhu celého dne. Od duchovního rozměru až po jídlo! Díky všem za každou 
službu, kterou jsme mohli vzájemně jeden pro druhého udělat. Děkuji za tvoření 
společenství, čas, síly i finance, které jsme nejen do této neděle vložili.

CESTA A PROŽITÍ TŘETÍ NEDĚLE V ZÁŘÍ L. P. 2022 V BLANSKU
Ve čtvrtek 15. 9. 2022 pozdě večer jsme se vrátili z dovolené a v e-mailu jsem objevila 
pozvánku na neděli 18. 9. 2022 na slavnostní bohoslužby spojené s biřmováním několika 
bratří a sester a s pověřením sestry Martinky ke kazatelské  službě v blanenské farnosti. 
Manžel jet nemohl, na víkend měl v práci služby, ale mně bylo hned jasné, že u této slav-
nosti chci být a se svou blanenskou rodinou sdílet tyto radostné okamžiky.
Měla jsem ještě nějaké povinnosti v Praze, takže nezbylo nic jiného, než jet v neděli ráno. 
Do poslední chvíle jsem neměla jistotu, že budu skutečně schopná jet, protože při návra-
tu z dovolené mě v letadle rozbolel zub a v pátek se mi nepodařilo zastihnout zubařku. 
Během soboty se to o něco zhoršilo, ale byla jsem pevně rozhodnutá, že s analgetiky to 
s Boží pomocí zvládnu. Na cestu jsem si pro jistotu dala delší časovou rezervu, abych jela 
v klidu, mohla si v případě potřeby udělat pauzu a nestresovat se časem.

Budíček na 4. hodinu vypadal hrozivě, ale těšení se na setkání s mému srdci drahými bra-
try a sestrami to úplně převážil a vlastně jsem ani nemohla dospat. Když jsem vyjížděla, 
velmi silně pršelo. 
Modlila jsem se 
za to, aby se po-
časí zlepšilo a aby 
slavnost proběhla 
v suchu. Během 
cesty jsem si udě-
lala tři přestávky. 
Pršet přestalo až při 
průjezdu Brnem, 
do Blanska jsem 
dorazila po půl de-
váté a když jsem 
v půl jedné odjíž-
děla, stále nepršelo, 
vděčně jsem za to 
děkovala.   

Kostel byl tradičně plný lidí a srdečné atmosféry, do které se slabounce proplétaly nitky 
nervozity a chvějivého očekávání biřmovanců. Hostem byl brněnský biskup Juraj Jordán 
Dovala, který na mě velmi dobře zapůsobil. Liturgii vedl v češtině, ale kázání přednesl 
ve své rodné slovenštině a bylo to opravdu působivé připomenutí, že se jedná o Církev 
československou husitskou a že alespoň na této úrovni jsou Češi a Slováci stále bratři 
a sestry.

Shromážděná farnost při bohoslužbách



Průběh biřmování byl důstojný, srdečný, 
lidský a dojemný, což dokazovalo i šustě-
ní kapesníčků v mém okolí a přiznávám, 
že jsem jej také potřebovala. Vzduchem 
se vznášela úcta, pokora, hrdost, láska 
a soudržnost a já jsem věděla, že tady 
jsem nejen ve svém duchovním domově, 
ale v našem společném chrámu čistého 
srdce, radosti ze setkání a sdílení, pokory, 
přijímání a dávání.
V další části slavnostních bohoslužeb  
přijala Martinka pověření  ke kazatelské 
službě. Z Martinky vyzařovala nádher-
ná a čistá energie, měla jsem pocit, že se 

kostel rozsvítil, že je v každičké molekule kostela a nás všech, bylo to nesmírně krásné, 
povznášející a přitom tak pokorné a uctivé.
Na program se dostala ještě jedna krásná záležitost, oslavení narozenin hned dvou sester, 
Martinky a Idušky. Všichni jsme jim za zvuků varhan přáli jenom to nejlepší a ujistili je, 
že kromě vlastních rodin mají i tuto naši duchovní rodinu, která je bude vždy podporovat, 
utěšovat, povzbuzovat, potřebovat a přijímat takové, jaké jsou.

Po bohoslužbách rozdávali biřmovanci koláče všem účastníkům bohoslužeb. To už je 
u nás taková tradice. Naše varhanice nacvičila zpěv a krásné tóny trubky doprovázely 
náš zpěv písní ze zpěvníku.
Po konci slavnostních bohoslužeb následovala zahradní slavnost na faře a i přes deštivé 
počasí i na farní zahradě. Chtěla bych tímto  poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě 
občerstvení, vše vypadalo velmi lákavě a co jsem měla možnost ochutnat, bylo vynikající. 
V úctě se skláním i před těmi, kteří zajišťovali servis, ať už se jednalo o přípravu kávy, 
točení piva, přípravu pokrmů, grilování masa, pečení sladkého či sklízení a mytí nádobí, 
vše fungovalo jako dobře promazaný stroj.
Jsem šťastná a vděčná za možnost sdílet tento slavnostní den, který se zapsal do mého 
srdce, a vím, že vzpomínka na něj mi bude posilou ve dnech šedivějších.
Zaplať Pán Bůh.      S vděčností Petra Anna Marie Heinrichová 

Biřmovanci přijímají Bibli  
z rukou bratra biskupa

Na farním dvoře – zahradní slavnost Ida s Martinkou a jejich narozeninové dorty



Špetka humoru z biřmování
Všimněte si předem nestrojené fotky. Kdo má 
po biřmování svatozář? Nemá ji biskup, farář, 
ale Robi! Foceno na farní zahradě 18. 9. 2022 
ve 13:00 hodin.

––– PODĚKOVÁNÍ  –––
Milí bratři a sestry, 
chci Vám poděkovat a z mého poděkování se 
stává vyznání k Vám: Tolik radosti a lásky zářící 
z lidských srdcí ...
Hledím jako na zázrak na naše setkání, na nedělní 
bohoslužbu se svátostí biřmování, na slavnost se 
setkáním našeho společenství.
Zázrak, který se nestal nikde jinde než u nás, 
v dřevěném kostele v Blansku. V žádné televiz-
ní novele, v knižním bestseleru, docela obyčej-
ně, u nás. A stává se opakovaně.
My sami jej žijeme a prožíváme společně radost, potěšení ze setkání, z obejmutí, z pohledu 
z očí do očí. Z celého srdce Vám mí bratří a mé sestry děkuji.
Děkuji Vám za vaše zářící srdce a oči.

Děkuji Vám všem za Vaše milé, krásné dárky, květiny, 
dorty Terezky a Niki, koláčky Maruščiny, chlebíč-
ky, lukulské hody uspořádané Petrem a Haničkou, 
za kuchařské pomoci Jirky, za Honzíkovu a Sárčinu 
kávičku, za andělské zpěvy a hraní na varhany Niky 
i Terezky a hlas trubky Martina znějící z kúru, za or-
chestr ochotných rukou střídajících se v kuchyni u nádobí či v roznášení talířů až po umývání 
nádobí, za nádherné prostředí fary a dřevěného kostela, Zuzce za ušití taláru, Laďovi za focení, 

Bratr biskup, Robi a Martin v civilu 
u obrazu za farou v Blansku

Martinka přijímá požehnání bratra 
biskupa Juraje ke kazatelské službě

Gratulace od dětí v hodině náboženství  
pro Martinku. Ríša předává dort.



Jirkovi za natáčení, Marcelce za zázemí, Jeníčkovi kostelníčkovi, že od brzkého rána chodil 
kolem všech, co něco potřebovali. Všem, kteří svoji ochotou pomohli. Děkuji.
Děkuji za Vaše slova plné lásky a radosti.
Mám nyní možnost zastoupit našeho bratra faráře Martina na bohoslužbě Slova. Několik 
roků jej obětavě zastupovala a zastupuje sestra kazatelka Lidka Hadačová z Vyškova. Za to 
jí patří upřímný dík. Je kazatelkou, vyškovskou kostelnicí, obětavě bratra faráře doprovází 
na mnoha bohoslužbách. 
Když se připravuji na kázání či na setkání v přípravkách, modlím se a prosím: „Hospodine, 
Otče milovaný, učiň mne, prosím, svým nástrojem, z kterého zaznívají slova, melodie, tóny, 
znění, které se dotknou lidských srdcí, jako by ses jich, Pane dotýkal ty sám a naplňoval 
je teplem, pokojem a svou milostí. Z celého srdce o to prosím a odevzdávám se Tvé vůli, 
Hospodine, Otče náš“.
A díky našemu setkávání  jen s hlubokým údivem hledím, jak se Boží znění z Vašich srdcí 
odráží do všech stran a také zpátky ke mně a naplňuje mé srdcem radostí, láskou, pokojem 
a milostí. To je zázrak.
A to Boží znění je tiché, všeprostupující, všeobjímající, a ledy tají, a pochyby, strachy a obavy 
se rozpouštějí. A uvědomuji si, jak člověk sám nezmůže nic, ale ve Společenství v Kristu, 
v prostotě Boží, v odevzdání je ta pravá, skutečná síla.
Hospodine, Pane náš, děkuji za naše společenství, za duchovní domov, který nám dáváš, kde 
máme možnost spočinout a být, načerpat Tvou lásku, pokoj a klid.
Dej nám, Pane, prosím, sílu a trpělivost a nadhled k sobě samým, nechť dokážeme v pokoře 
procházet výšky světla i údolí stínů, neboť, Pane, my víme, že ty s námi jsi a vždy budeš.
Amen               Vaše sestra Martinka

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY V BLANENSKÉM SENIOR CENTRU
Srdečně vás zdravím z blanenského Senior centra. V naší pěkné kapli sv. Rodiny máme 
pravidelně každé úterý bohoslužby. Rádi se zde setkáváme. Z pravidelných čtrnácti 
účastníků je nás deset na vozíku. 
Jsme potěšeni, když na bohoslužby přijdou mezi nás obyvatele sestry z Blanska a potěší 
nás svoji přítomností. Děkujeme naší varhanici Niky, když nám cestou z práce přijde zahrát 
na varhany. Je oběť, vždyť po náročné směně u rentgenu v blanenské nemocnici by se 
asi spíše viděla doma, jako každý jiný. Vážíme si její ochoty nám při bohoslužbách hrát.
Bratr farář Martin většinou doběhne přímo z práce. Když má pohřeb, tak jej obětavě za-

stoupí sestra kazatelka Martinka. 
Jsme rádi, že máme změnu, žena 
slouží bohoslužby zase trochu ji-
nak než muž.
Přijďte se podívat mezi nás. 

Přejeme místním sestrám a brat-
rovi hodně sil a víme, že je každá 
bohoslužba pro ně opravdovou 
vzpruhou a potěšením. 

Vaše Dagmar Taranzová
Bohoslužby v kapli sv. Rodiny



SETKÁNÍ VE FARNOSTI BĚHEM TÝDNE
Začal nám nový školní rok a s ním i všechny příležitosti růst ve víře, tvořit rozmanitá 
setkání během týdne. Přijďte také, jste srdečně vítání a zváni.            MK

O SVÁTOSTECH
Pokračování malého seriálu povídání o svátostech:

–––   BIŘMOVÁNÍ   –––
Biřmování je jedna ze sedmi svátostí, spolu se křtem a eucharistií patří k iniciačním 
svátostem. Svátost biřmování posiluje křesťanský život a pomáhá těm, kdo ji přijímají, 
svědčit o své víře.Pojem vychází ze slovního základu confirmatio (lat. potvrzení). Český 
výraz vznikl přesmyčkou lat. firmo (potvrzuji) na biřmo-. 

Proroci ve Starém zákoně hlásali, že Duch Pána spočine na očekávaném Mesiáši pro 
jeho spásné poslání. Sestoupení Ducha svatého (v podobě holubice) na Ježíše ve chvíli, 
kdy přijal křest od Jana Křtitele, bylo znamením, že to je on, který má přijít, že on je 
Mesiášem, Božím synem.  Od okamžiku, kdy byl působením Ducha svatého počat, celý 
jeho život i jeho poslání bylo v naprostém společenství s Duchem svatým, kterého mu 
Otec dával „v míře neomezené“ (Jan 3, 34). Dar Ducha Svatého Ježíš vícekrát přislíbil 
svým učedníkům; tento příslib uskutečnil v den Letnic. 

První zmínka o modlitbě za Ducha svatého se objevuje ve Skutcích apoštolů (8, 14–17): 
„Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim 
Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť 
ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy 
na ně vložili ruce a oni přijali Ducha Svatého.“

Biřmování postupně dostalo na Západě podobu vkládání rukou, na Východě stálo více 
v popředí pomazání svatým myrem (svěceným olejem) k posílení a naplnění Duchem. 

Velmi těsná je souvislost biřmování a křtu. Původně bylo obojí udělováno současně. 
Jako samostatný rituál se biřmování oddělilo od křtu postupně, v závislosti na regionu, mezi 
5. – 8. stoletím. Důvodem bylo jednak rozšíření církve z měst do menších sídel, kde nebyl 
přítomen biskup, a jednak (zhruba od počátku 6. století) téměř vymizení křtu dospělých. 
Biskup, kterému bylo v antice na Západě vyhrazeno závěrečné křestní pomazání, obcházel 
nově pokřtěné a křest „dokončoval“. Než obešel celé „své“ území, mohlo to trvat i několik 

Náboženství s dětmi v Blansku a biblická hodina pro dospělé.



let. Na Východě bylo a je toto poslední křestní mazání (myropomazání) svěřeno knězi, takže 
se děje vždy v rámci křestního ritu, i když se jedná o nemluvně.

V období reformace probíhal křest nejčastěji v den narození dítěte – jednak pro vysokou 
kojeneckou úmrtnost a také kvůli rozvinuté nauce o „dědičném hříchu“, který je jedině 
křtem smazán. Biřmování pak nabylo větší význam než křest samotný. I proto, že bylo 
vysluhováno „vyšším“ hodnostářem – biskupem. 

V dalším vývoji, od 13. století, byl stanoven minimální věk biřmovanců na 7 let. Po-
stupně se tak vžil pohled, kdy je biřmování soustředěno na schopnost kandidáta porozumět 
křesťanské zvěsti. Reformace se v pohledu na biřmování posunula z extrému do extrému. 
Z přecenění biřmování, kde šlo zejména o potvrzení nezbytnosti „udělovatele“, k redukci 
na čistě intelektuální předpoklady kandidáta. Odmítnutím biřmování byl však narušen 
původní sled iniciace ve smyslu křest, biřmování, přijímání.

V současné době je postoj k biřmování mezi církvemi rozličný - evangelikální církve, 
které křtí jen dospělé, konfirmaci nepotřebují vůbec. Klasické reformační církve (luterské 
a reformované) chápou konfirmaci jako vyvrcholení procesu vzdělávání ve víře a participaci 
na církevní praxi. Katolické církve (v širším slova smyslu, ne jen římskokatolické) chápou 
biřmování jako součást křesťanské iniciace. Jako svátost je slavena v církvi katolické, pra-
voslavné a v Církvi československé husitské.

Východ si naopak těsnou souvislost biřmování a křtu uchoval, a to v podobě myropo-
mazání. Biřmování je zde vnímáno jako účinné znamení společenství s církví a povolání 
do služby Evangeliu celým životem. 

Jako pomyslnou obranu proti herezím vnímala biřmování doba církevních otců. Tehdy 
bylo svěřeno výhradně biskupovi. Tento zvyk se dodržuje i v Církvi československé husitské. 
Jen v oprávněných případech lze umožnit, aby biskup delegoval pověřením k biřmování 
kněze, například vikáře. 

Při obřadu nesmí chybět připomínka křestního vyznání, modlitba a prosba biskupa o dar 
Ducha svatého. Vkládání rukou na hlavu biřmovance doprovázejí slova: „Přijmi pečeť darů 
Ducha svatého.“ Původ mají pravděpodobně na Východě v byzantském ritu.

Biřmování je svátost ustanovená Ježíšem Kristem, jejímž prostřednictvím křesťan 
od Boha dostává pečeť daru Ducha svatého. Dokončuje to, co započal křest. Dělá z člo-
věka dospělého křesťana, odpovědného za svoji víru a za svědectví, které vydává svému 
okolí. Takovému člověku se dostává zvláštní pomoci Ducha svatého také při nalézání místa 
v životě. Svátost biřmování může přijmout každý pokřtěný člověk, který ji dosud nepřijal 
a který dosáhl věku užívání rozumu.

Stejně jako křest i biřmování vtiskne do nitra člověka nezrušitelné znamení, proto se tyto 
svátosti mohou přijmout jen jedenkrát za život. Také při biřmování si člověk zvolí kmotra, 
který mu pomůže věrně plnit křestní sliby pod vedením Ducha, kterého přijal.

Biřmování se často nazývá svátostí křesťanské dospělosti. Dospělost víry znamená být 
pevně zakořeněn ve víře v Krista, dokázat obhájit před sebou i druhými důvody své víry 
a statečně o Kristu svědčit celým svým životem. Vaše sestra Radka

Literatura a zdroje – čerpáno z výkladu liturgie CČSH Kristus vprostřed nás od Vladimíra 
Hraby i z dalších zdrojů.



OTÁZKY, KTERÉ NÁS ZAJÍMAJÍ
Ovoce Ducha svatého

Žít tak, jak si náš Bůh přeje, je možné jen díky působení Ducha svatého. Jak poznáme, 
že na člověka Duch svatý skutečně působí, že ovlivňuje jeho život? Člověk je na mnoha 
místech Bible přirovnán k ovocného stromu nebo vinné révě. Boží království pak bývá 
přirovnáno k zahradě nebo vinici a Bůh v těchto podobenstvích vystupuje jako sadař nebo 
vinař. Ten stromy sází, stará se o ně, hnojí je a prořezává. V určitém čase pak přichází skli-
dit úrodu. Strom byl zasazen, aby nesl dobré ovoce. Působení Ducha svatého na člověka 
poznáme podle toho, že přináší ovoce Ducha svatého. Velmi srozumitelně je to popsáno 
v epištole Galatským 5, 13-26: Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svo-
bodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon 
je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! Jestliže však 
jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říci: 
Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy 
lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý 
protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste 
už pod zákonem. Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, 
modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, 
opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové 
věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Ovoce Božího Ducha však je láska, 
radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu 
se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi 
a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. Nehledejme prázdnou 
slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. 

Jak dosáhneme toho, aby na nás Duch svatý působil a v našich životech se projevovalo 
jeho ovoce? Jan 15, 4-6: Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce 
sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný 
kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze 
mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; 
pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Ježíš nás upozorňuje, že sami toho dosáhnout nejsme 
schopni. Pokud však „zůstaneme v něm a on v nás“, je nám zaslíbeno, že ovoce Ducha 
svatého poneseme. A co to znamená „zůstat v něm a on v nás“? Tento slovní obrat zname-
ná osobní, láskyplný, hluboký vztah k Ježíši, který se projevuje tím, že mu důvěřujeme, 
komunikujeme s ním (tedy modlíme se a posloucháme nebo čteme jeho slovo) a necháme 
se jím vést v našich životech. 

Lukáš 6, 43-45:  Dobrý strom nedává špatné ovoce a špatný strom nedává dobré ovoce. 
Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní nesklízejí fíky a z hloží hrozny. Dobrý 
člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa 
mluví, čím srdce přetéká. Jaký člověk je, jaký má charakter, poznáme podle toho, jaké 
„ovoce“ nese, tedy jakým způsobem jedná v konkrétních životních situacích. Viditelným 
znakem každého, kdo se hlásí ke Kristu, by mělo být ono ovoce Ducha svatého, tedy láska, 
radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.

Váš bratr Jiří Rokos z Černé Hory



ZNÍ TO TAK STAŘE A PŘECE JE TO TAK NOVÉ
III. díl – Ideologie a modernita

Sestry a bratři, níže si vám dovoluji předložit svoje kritické reflexe k dnešnímu chápání posta-
vení našeho národa v celku skutečnosti. S úctou k myšlenkovým tradicím Jana Viklefa, Jana 
Husa, Jeronýma Pražského, Stanislava ze Znojma, Jiřího z Poděbrad, Petra Chelčického, J. 
A. Komenského a našich obrozenců se pokouším o nalézání prostoru Pravdy. 

I. Alternativní příběhy
V předchozí části tohoto příspěvku jsem na ony alternativy narazil; čeští nacionalisté, fa-

šisté a komunisté jako kritici Hradu. Hlavní proud má vždycky hlavní trumfy, zázemí institucí 
a z vysoké pevnosti lépe odolává útokům, pakliže si mohu dovolit tuto metaforu k hradní 
politice, navíc často používala proti svým kritikům i méně čestné metody (např. zacházení 
a kriminalizace legionáře, generála Radoly Gajdy, který se stal následně vůdcem českých 
fašistů, ale našli bychom více případů). Lev Borský (2020) byl publicista a myslitel mající 
blízko k nacionalistickému konzervativnímu proudu. Ovlivněn Nietzschem a Spenglerem 
vydává své hlavní dílo Vůdcové lidstva a jeho svůdci, kde představuje svoji koncepci bioso-
fie. Kultury a jejich vývoj připodobňuje k lidské ontogenezi. Jako řešení stárnutí a dekadence 
západní kultury by mohlo dle Borského být vhodné míšení s mladšími národy a eugenické 
nástroje pro omlazování populace. Ve své podstatě se jedná o přírodovědný a materialistický 
přístup k řešení problémů sociálních a kulturních úpadků naší civilizace. Dále zde máme 
intelektuálně vlivný koncept vitalismu prof. Františka Mareše, který akcentuje a rozvíjí aris-
totelskou entelechii, Kramářovo slavjanofilství a monarchismus, Stříbrného fašizující národní 
socialismus a další směry, které se shodují v kritice Hradu zejména ve vytváření živné půdy 
pro bolševismus, odmítání katolické tradice českých zemí a zednářský charakter republiky. 
Do jaké míry byla tato kritika oprávněná je dnes věcí názorů. Jistý je však fakt, že diskurz 
společnosti byl pěstován a střežen, proti hlasitým kritikům se bojovalo různými metodami 
a sám Masaryk do sporů vstupoval často pod pseudonymy v Lidových novinách a Přítomnos-
ti, které mu jeho texty publikovaly. Kritika buržoazního charakteru nového státu přicházela 
zejména po V. sjezdu KSČ v roce 1929 od gottwaldovského vedení, byla řízena z Moskvy 
a usilovala důsledně a programově o revoluční změny poměrů ve prospěch centralistického 
a byrokratického socialismu. 

V dnešní době se jeví jako alternativa všechno, co neuznává nekonečnou emancipaci 
a postpravdu, kterou předznamenává kulturní relativismus jako dítě středověkého nomina-
lismu a novověkého empirismu. Hlavní proud dokonce alternativy vytěsňuje do jakéhosi 
neexistujícího prostoru (např. prohlášení liberálů ve vztahu k určitým politikám ve smyslu 
There is no alternative - TINA). Je pak tedy alternativa automaticky odsouzena k případné 
protisystémovosti? Je ostrakizace a etiketizace alternativ cestou k lepšímu životu? Tvrdím, 
že relevantní kritika (relevantnost na základě objektivních a doložitelných skutečností) 
má být diskutována. To by však nesměla vadit skupinám, které stát a společnosti ovlivňují 
ve svůj prospěch, protože následně lépe vydělávají peníze. Politická vůle k alternativám 
není dnes otázkou ideové či ideologické věrnosti, konzistentnosti a charakternosti člověka, 
nýbrž otázkou, jak je korupční a kapitalistický systém spojený s institucemi veřejné správy 
a ohromným byrokratickým leviathanem Evropské unie a jejího dotačního byznysu. Problém 
tzv. populistických hnutí a stran není dnes v prakticky neexistujícím nenávistném nacionali-
smu a rasismu, tyto nálepky se celkem úspěšně vyrábí na míru, ale v odpojení velkokapitálu 
od veřejných institucí a renty. Vlivové finanční skupiny se těchto hnutí obávají oprávněně, 



protože po jejich vítězství napříč Evropou by měly značně stížené aktivity, jejich obranné 
mechanismy tkví právě v mediální diskreditaci protivníka. To není nic nového, o těchto problé-
mech mluví a píše sociolog Keller, politolog Drulák nebo ekonomka Švihlíková a další (2021).

Pluralita je jedním ze znaků demokracie, která není ideologizována politickou teorií. Velice 
poutavě píše o těchto problémech Západu americký politolog Patrick J. Deneen (2019), kde 
pluralita je limitována faktem, že ať volíte pravici nebo levici, tak vždycky zvítězí liberalismus, 
jednou s vyššími a podruhé s nižšími daněmi. Tomuto postřehu jsem se docela smál, ale ve své 
podstatě na něm nic moc vtipného není, spíš varovného. Jestliže nám známé politické teorie 
odlišné od liberalismu, tj. konzervatismus a socialismus byly liberalizovány, tak zde máme 
velice sofistikovanou metodu ideologizace konkurenčních teorií (klidně se to dá nazvat jako 
ideologická diverze, když pomineme historické konotace tohoto výrazu) a jakési pohlcování 
veřejného prostoru jedním narativem. Nedávno jsem četl jakousi recenzi, kde její autor roz-
lišuje totalitu a totalitní režim. Není snad nutnou podmínkou totality (možná ne totalitního 
režimu) všeprostupnost jedné ideologie? Státní násilí jistě není nutnou podmínkou či znakem 
totality. Ale může se totalita rovněž vyvíjet, tedy mít podobu institucionální demokracie, eko-
nomického blahobytu, ale jednu ideologii, která prostupuje institucemi, kulturou a veřejných 
životem  tak jemně, že je vnímána jako neutrální a pravdivá skutečnost, k níž není alternativy?

Alternativy liberalismu založené na nenávisti bez pozitivního programu (např. antibabiš) 
jsou nebezpečné z důvodu velké ideologické pružnosti. Skutečnost, že se vymezují proti 
nějakému politikovi, ale nenabízí žádnou vlastní představu, je základem tzv. politických 
chameleonů. Jedná se  spolky, strany či hnutí, které díky absenci vlastního programu nabízí 
občanům krom nekonstruktivnosti ještě velké riziko ideologických zvratů a možnosti, že si je 
někdo chytřejší koupí. Nástupců protektorátních vlajkařů je v České republice mizivé promile, 
tato tzv. patologická sedlina vezoucí se na nenávisti je zcela okrajovým problémem. 

Spojením kritiky progresismu a velkokapitálu může vzniknout smysluplná a hodnotná 
alternativa. Bude však obviňována z komunismu na jedné straně a z nacionalismu na straně 
druhé. Že s tím nebude mít reálně vůbec nic společného je vedlejší. Liberální TINA se bude 
bránit diskreditačními fauly (Keller, 2020).

II. Materialistické jádro liberalismu a marxismu
Liberalismu chybí dlouhodobá vize, kam by se měly společnosti dále ubírat. Stávající 

liberálně demokratické systémy se orientují na mikromanagement, administrativní řešení 
aktuálních problémů a konstruují dlouhodobé utopie v duchu TINA, které v daný moment 
těží z určité popularity, jedná se např. o zavazování se ke směřování k uhlíkové neutralitě 
ve smyslu klimatického alarmismu. Ten v jejich podání je kritikou antropogenních aktivit 
v oblasti životního prostředí. Velkokapitál zaujímá k  agendám zeleného voluntarismu příznivá 
stanoviska, neboť zelená politika je významnou obchodní příležitostí. Tímto se však nijak 
nesnižuje skutečná, tj. reálná podstata problému vlivu člověka na životní prostředí a závažnost 
změn klimatu a role lidstva v něm. Riziko komodifikace a priori neobchodních záměrů je 
existující a efekt komodifikace na kvalitu lidského chování, jako znehodnocujícího činitele, 
je tématem, které potřebuje dalekosáhlý výzkum a debatu. Např. z pohledu geochronologie se 
někteří významní vědci současnosti snaží etablovat pojem antropocén, tj. období, kdy lidstvo 
ovlivňuje životní prostředí tak markantně, že je nutné mu úlohu dominantního činitele v této 
oblasti vědecky přiznat. Nalézání objektivity takového závažného podezření lidstva je z em-
pirického hlediska složité, zejména když do celé věci vstupují ideologické vlivy, obchodní 
cíle, předsudky a další faktory znesnadňující poznání.



Liberalismus dneška je některými kritiky označován jako neomarxismus. Neomarxismem 
se označují zejména analýzy a teoretické přínosy představitelů frankfurtského Institutu 
pro sociální výzkum. V tomto ohledu je třeba se zastat marxismu; Adorno, Horkheimer či 
Habermas kritizovali zejména politické systémy, které se deklarativně k marxismu hlásily, 
či spíše přijaly za svou již revidovanou marxistickou teorii Leninem. Že východoevropské 
socialistické režimy nebyly v pravém slova smyslu marxistické, není nutné uvádět, zajímavý 
je však zásadní aspekt kritik zmíněných autorů. Z psychologizujícího hlediska viděli jako 
klíčový faktor totalitarizace států a společností v principu paternalismu a sociální hierarchie. 
Emancipace nikoli třídy nebo skupiny obyvatel, nýbrž jednotlivce od toxických, léty zažitých 
stereotypních vazeb a sociálních vztahů, je podmínkou pro existenci netotalitní a neautoritářské 
společnosti (nejprve osobnosti). Jsem přesvědčen, že neomarxismus je pejorativní a zavádějící 
termín politické pravice, jakási nálepka, která usnadňuje identifikaci novodobých liberálů. 
Původní marxismus v jejich ideologii hraje pramalou roli. Co však mají s marxismem spo-
lečného je materialismus. Historický nebo dialektický materialismus se pokoušel vědeckým 
výkladem vyložit zákonitosti světa, jako mustr mu posloužilo sekularizované a metapolitické 
křesťanství, kdy svět vidí v lineární lince vývoje od horšího k lepšímu, ačkoliv prvotní stav 
byl oním rájem, který rovněž zase nastane ve vybudování skutečně spravedlivé společnosti, tj. 
v komunismu. Zcela nepopiratelná sekulární eschatologie, kde jako pomůcka slouží Marxova 
negativní metafyzika v přesvědčení, že podstatou světa je hmota, jedná se o redukcionismus, 
který je z pohledu empirických věd nedokazatelný a lze jej nastavit pouze jako axiom, na jehož 
základě lze budovat ideologii. Totéž stávající věda může vytýkat idealistickým koncepcím (což 
samozřejmě dělá), přičemž Marxovo ignorování duchovních a emocionálních stránek člověka 
v kontextu společnosti bylo nakonec všemi reálněsocialistickými režimy odmítnuto, protože 
přirozené duchovní potřeby člověka ze společnosti nevymýtily,  nýbrž je nahradily vlastními 
napodobeninami (např. religiózním fenoménem Velké vlastenecké války) a nakonec tyto re-
žimy v soutěži s kapitalismem prohrály i boj o „zákazníka“, tj. o uspokojování materiálních 
potřeb a jejich umělé vytváření. 

Když se vrátíme k Sorokinovi, tak se dá tvrdit, že reálněsocialistický materialismus, který 
spočíval v emancipaci dříve utlačovaných tříd, nahradil liberální emancipační progresismus, 
který svoji ideologickou agendu zavádí pomocí komodifikace hodnot. Je o to úspěšnější, že 
jeho cílem není vědomá interiorizace jím nabízených hodnot u lidí, nýbrž vyvolání jejich 
touhy tyto hodnoty vlastnit, směňovat a vytvářet prostor konformismu a sociálního úspěchu 
založeného na loajalitě. Jestliže kritizujeme čínský systém sociálních kreditů – ptejme se sami 
sebe, jestli v méně formální podobě zde nemáme ideologický systém, který má svůj jazyk, 
svoje instituce a odměny za dodržování jazyka a pravidel? Reálný socialismus a liberalismus 
se podobají v dalším aspektu, přičemž ten první zacházel rovněž do soukromí, ale liberalismus 
dneška to dělá mnohem více přijatelněji; politizuje soukromou doménu. Jestliže čs. komunisté 
nahlíželi do soukromí jednotlivců do té míry, aby nebylo ohroženo celospolečenské směřování, 
které mělo zřetelný ideologický trend, tak stávající progresisté ve jménu emancipace „osvo-
bozují“ jednotlivce od sociálních skupin, sexuálních identit, rodin a národa (Ševčík, 2021). 
Zde opravdu můžeme vidět inspiraci kritickou teorií v praxi s tím, že její atraktivita není 
dána nějakými abstraktními humanistickými cíli, nýbrž cenou na trhu a tradičním sociálním 
konformismem. Jak být „in“? Určití lidé, jejichž hlas je pomocí médií výrazný, vás budou mít 
mnohem více radši, když budete podporovat duhové pochody nebo např. souhlasit s dalšími 
zvláštními právy pro sexuální menšiny (Bakalář, 2018).  S tím je spojený byznys, který má 
připravené ty správné produkty, kterým můžete expresivně dávat najevo svůj politický postoj. 



Konstrukční chybou této ideologie je právě spoléhání na materialismus a rovněž určitou socio-
ekonomickou vyspělost, neboť politická realizace těchto scénářů s sebou nese nemalé náklady. 

Ideační kultura nemůže být materialistická z principu věci, vychází také z metafyziky, ale 
člověku sděluje tři skutečnosti: je zde člověkem nestvořený řád, jednotlivec je součástí vý-
znamného celku, do kterého se počítají mrtví a ještě nenarození a veškeré materiální potřeby 
jsou subordinovány onomu vyššímu. S tím souvisí i lidská sebereflexe vlastního vlivu, který 
může být v globálním měřítku stupňován do úrovně šílenství a intelektuální rigidity ve vy-
stupňované pseudoreligiozitě. Bratr Mgr. Michal Ševčík
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NAŠI KNĚŽÍ
V medailoncích o kněžích blanenské farnosti jsme na konci.

Zatím posledního faráře v řadě bratra Martina Kopeckého všichni znáte. Vždyť už je 
v celé farnosti docela početná část těch, kteří ani jiného faráře nezažili, jako děti nebo 
dospělé křtil nebo přišli do našeho společenství v čase jeho služby. Je našim farářem 
22 let, což znamená, že v její stoleté historii téměř čtvrtina. 

Martin říká: „Narodil jsem se sice v Boskovicích, ale celý život jsem doposud prožil 
v Blansku. Duchovním správcem blanenské farnosti jsem od roku 2000. Na Vyškovsku 
působím v Ježkovicích, Račicích a Ruprechtově od roku 1999, v ostatních společenstvích 
jsem od roku 2001 administrátorem, ale v Blansku jsem byl od roku 1995 kazatelem. 

Mám rád své poslání v tomto kraji, i když projít a přežít všechna úskalí, být farářem 
v 21. století nejsou nikterak jednoduchá. Poznal jsem, že víra má pro mě osobně i pro 
druhé nejen smysl, ale i sílu. Není pro mě berličkou, ale pevnou půdou pod nohama. 

Apoštol Pavel (můj svědek víry) osm hodin denně pracoval – šil stany, osm hodin 



LUŠTÍME
Zašlete nebo přineste nám svoji vyluštěnou tajenku.  Tři úspěšné luštitele vylosujeme 
a odměníme knihou. Dnešní osmisměrka je téma ovoce, zeleniny a dalších darů země.

vyučoval ve víře a osm hodin spal – odpočíval. Snažím se přes dílčí nezdary podobně jít 
svojí kněžskou službou a udržet si co největší kontakt s každodenní realitou života mezi 
lidmi. V občanském povolání pracuji 27 let jako stavbyvedoucí na stavbách v Blansku 
a okolí, spoustu roků ve firmě Vrba, s. r. o., dnes ve firmě Cergomont, s. r. o. 

V konfrontaci se vším, co náš čas nese s sebou, proto si také dovolím říci, že rozumím 
obyčejným lidem i problémům každodenního života.

Rád se s vámi se všemi vídám a díky za všechno vzájemná provázení v našich životech. 
Mám rád lidi a když cítím, že lidé dovedou tuto službu ocenit tím, že přijdou, pobaví se, 
obyčejně lidsky dovedou přijímat, je to pohlazení po duši všem. Zkuste i vy objevovat 
tuto krásu stránky lidského života. Těším se s vámi na jakákoliv setkání. Pravidelně se 
za všechny modlím a pamatuji na vás.“

Našemu současnému bratru faráři přejeme, ať jej Bůh posiluje a přejeme mu ještě 
dlouhá léta s námi a mezi. Rada starších
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MODLITBA
Náš brněnský bratr biskup J. J. Dovala nás již od počátku svého biskupského poslání 
zve k modlitbě. Každý den ve 20:00 hodin nás zve k připojení se k ostatním bratřím 
a sestrám, kterým nejsou věci lhostejné. Chtěla bych nás opět všechny v tento i jiný 
čas povzbudit: „Zapojme se také“. Když vám to nevychází ve 20:00 hodin, modlete 
se kdykoli.
Pamatujme s modlitbou v říjnu 2022:

- za všechny děti a mladé lidi, aby poznali živého Boha, za jejich zapojení do du-
chovního života i služby v naší farnosti

- za naše bratry a sestry v Ruprechtově, aby Duch svatý sám povzbudil místní, aby 
naše místní společenství nezaniklo a v srdcích byla touha podpořit každé bohoslužby

- za dar odvahy bojovat duchovní zápas víry až do konce
-  za všechny nemocné v naší farnosti, aby je Pán posiloval
- za mír a pokoj pro naši vlast, za ty, kteří byli zvolení v letošních volbách, prozíravé 

a nesobecké politiky, kteří u nás budou vládnout
- za moudré hospodaření s úrodou z našich zahrad, polí, sadů a vinohradů
- za ty, kdo v životě zrají pro nebeské království, za šťastnou hodinku smrti. Amen.

Vaše sestra Lidka

BOHOSLUŽBY V ŘÍJNU 2022
Sobota 1. 10. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle  – 17. po Duchu 
Svatém

Text evangelia: 
Lukáš 17, 5-10
Zpíváme píseň: 41, 15

2. 10. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel

11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:30 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Úterý 4. 10. 15:00 Blansko Kaple sv. Rodiny – Senior c.
Pátek 7. 10. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
Sobota 8. 10. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle – 18. po Duchu 
Svatém

Text evangelia: 
Lukáš 17, 11-19
Zpíváme píseň: 171, 12, 194

9. 10. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel

11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
14:30 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
16:00 Křtiny Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu



Tvořte s námi náš Zpravodaj – čekáme i na Vaše příspěvky a náměty. 
Kontakt: telefon na farní úřad 606 702 768, e-mail: fararmartin@email.cz; www.drevenykostelik.cz
Farnost Blansko č. účtu 244035648 / 0300; Farnost Vyškov č. účtu 1560157369 / 0800

Úterý 11. 10. 15:00 Blansko Kaple sv. Rodiny – Senior c.
Pátek 14. 10. 17:30 Blansko Dřevěný kostel
Sobota 15. 10. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory

Neděle – 19. po Duchu 
Svatém

Text evangelia: 
Lukáš 18, 1-8
Zpíváme píseň: 115, 94, 335

16. 10. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel

11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:30 Vyškov Sbor Dr. K. Farského 
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje

Úterý 18. 10. 15:00 Blansko Kaple sv. Rodiny – Senior c.
Pátek     21. 10. 17:30 Blansko Dřevěný kostel 
Sobota 22. 10. 14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
Neděle – 20. po Duchu 
Svatém

Text evangelia: 
Lukáš 18, 9-14
Zpíváme píseň: 69, 195

23. 10. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel

11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:00 Černá Hora Kaple sv. Rodiny
14:30 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
16:00 Křtiny Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně
18:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu

Úterý 25. 10. 15:00 Blansko Kaple sv. Rodiny – Senior c.

Pátek – Den vzniku 
československé republiky 28. 10. 17:30 Blansko Dřevěný kostel

Sobota
Dušičkové vzpomínky na 
naše blízké zemřelé

29.10.
14:00 Rudice Kaple sv. Barbory
16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu
17:00 Račice Sbor Páně

Neděle  –   21. po Duchu 
Svatém
Text evangelia: Lukáš 19 1-10
Zpíváme píseň: 81, 161
Dušičkové vzpomínky na 
naše blízké zemřelé
Zpíváme píseň: 23, 121

30.10. 7:45 Boskovice Evangelický kostel
9:00 Blansko Dřevěný kostel

11:00 Brťov Kaple Marie Matky Páně
14:30 Vyškov Sbor Dr. K. Farského
15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova
17:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje


